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        R O M Â N I A                                                                                                                                                                
JUDEŢUL SATU MARE           

       CONSILIUL LOCAL al                                                  
       MUNICIPIULUI CAREI                                                     
 
 
 
                                                              

H O T Ă R Â R E A   Nr.  129  / 02.09.2019      

privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 30.000 lei  
societății „Carei Trans Bus„ SRL 

 
 
 
  Consiliul local al municipiului Carei judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă extraordinară la 
data de 02.09.2019. 
 
 Având în vedere Referatul de specialitate nr 11563/29.08.2019 al Serviciului Proiecte, 
Programe de Dezvoltare Locală și Serviciului Contabilitate-Buget, privind creditarea temporară cu 
30.000 lei a societății „Carei Trans Bus„ SRL necesară  pentru suportarea cheltuielilor de 
funcționare, 
 Referatele comisiilor de specialitate precum şi discuţiile purtate în cadrul şedinţei, 

 În baza prevederilor art. 72 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale, 
 În temeiul  art. 129 alin.2, lit.d, alin.7, lit.n, art. 139 alin.3 lit.a din OUG nr 57/2019 privind 
Codul administrativ,  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 

Art.1. Se aprobă acordarea unui împrumut temporar în sumă de 30.000 lei societății „Carei Trans 
 Bus„ SRL, care se va  aloca din capitolul 70 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” titlul 51 
 „Transferuri”. 
 
Art.2. Împrumutul se face pe bază de convenție cu scopul asigurării bunei funcționări a societății 
 „Carei Trans Bus„ SRL 
 
Art.3.  Împrumutul va fi rambursat integral în termen de un an de la data acordării. 
 
Art.4. În situația nerambursării împrumutului la termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere 
 la nivelul celor existente pentru venituri bugetare potrivit legii. 
 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică : 
            Primarului municipiului Carei 
 Serviciului Contabilitate-Buget 
 „Carei Trans  Bus„ SRL 
            Instituţiei Prefectului judeţul Satu Mare  
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Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Primarul municipiului 
 Carei,  Serviciul Contabilitate-Buget. 
  
Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei Municipiului 
 Carei. 
                                                                           
 

 

               

                Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează   
                      Zsolt Csizmadia                     Secretar General al Municipiului Carei                         
                                                         cj. Adela-Crina Opriţoiu   
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